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DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 7 lipca 2011 r.
w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów
dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Portugalii
(EBC/2011/10)
(2011/410/UE)
z Komisją Europejską, EBC oraz Międzynarodowym
Funduszem Walutowym, który to program rząd Portu
galii jest zdecydowany w pełni zrealizować. Rada
Prezesów oceniła także, z perspektywy zarządzania ryzy
kiem kredytowym przez Eurosystem, wpływ realizacji
takiego programu na papiery wartościowe emitowane
przez rząd Portugalii. Rada Prezesów uważa program
ten za właściwy krok w kierunku zapewnienia, aby –
z perspektywy zarządzania ryzykiem kredytowym –
rynkowe instrumenty dłużne emitowane przez rząd
Portugalii lub gwarantowane przez rząd Portugalii zacho
wały standard jakości kredytowej umożliwiający ich
dalsze kwalifikowanie jako zabezpieczenia na potrzeby
operacji polityki pieniężnej Eurosystemu, niezależnie od
zewnętrznych ratingów kredytowych. Pozytywna ocena
powyższych okoliczności stanowi podstawę dla wyjątko
wego i tymczasowego dostosowania zasad prowadzenia
polityki pieniężnej Eurosystemu, którego celem jest przy
czynienie się do właściwego funkcjonowania instytucji
finansowych, a co za tym idzie wzmocnienie stabilności
systemu finansowego jako całości oraz ochrona klientów
tych instytucji.

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
w szczególności jego art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,
uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central
nych i Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem
ESBC”), w szczególności art. 12 ust. 1 oraz drugie tiret art. 34
ust. 1 w związku z pierwszym tiret art. 3 ust. 1 oraz art. 18
ust. 2,
a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

(3)

(4)

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Statutu ESBC, EBC i krajowe
banki centralne państw członkowskich, których walutą
jest euro, mogą dokonywać właściwie zabezpieczonych
operacji kredytowych z instytucjami kredytowymi oraz
innymi uczestnikami rynku. Kryteria kwalifikowania
zabezpieczeń na potrzeby operacji polityki pieniężnej
Eurosystemu zostały określone w załączniku I do
wytycznych EBC/2000/7 z dnia 31 sierpnia 2000 r.
w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej
Eurosystemu (1) (zwanym dalej „dokumentacją ogólną”).

Zgodnie z pkt 1.6 dokumentacji ogólnej Rada Prezesów
może w dowolnym czasie zmieniać instrumenty, zasady,
kryteria i procedury prowadzenia operacji polityki
pieniężnej Eurosystemu. Zgodnie z pkt 6.3.1 dokumen
tacji ogólnej Eurosystem zastrzega sobie prawo do usta
lenia, czy określona emisja, emitent, dłużnik lub gwarant
spełnia wymogi wysokiej jakości kredytowej na
podstawie informacji, które uzna za właściwe.
Wyjątkowa sytuacja na rynku finansowym w związku
z problemami fiskalnymi rządu Portugalii zakłóciły
rynkową ocenę papierów wartościowych emitowanych
przez rząd Portugalii, co w negatywny sposób wpływa
na stabilność systemu finansowego. Ta wyjątkowa
sytuacja wymaga szybkiego i tymczasowego dostoso
wania zasad prowadzenia polityki pieniężnej Eurosys
temu.
Rada Prezesów oceniła fakt przyjęcia i rozpoczęcia reali
zacji przez rząd Portugalii programu ekonomicznych
i finansowych działań naprawczych, wynegocjowanego

(1) Dz.U. L 310 z 11.12.2000, s. 1.

(5)

Rada Prezesów będzie ściśle monitorować dalszą zdecy
dowaną determinację rządu Portugalii co do pełnej reali
zacji programu ekonomicznych i finansowych działań
naprawczych stanowiącego podstawę niniejszego wyjąt
kowego i tymczasowego dostosowania zasad prowa
dzenia polityki pieniężnej Eurosystemu.

(6)

Niniejsze wyjątkowe dostosowanie zasad prowadzenia
polityki pieniężnej Eurosystemu zostało zatwierdzone
i podane do publicznej wiadomości przez Radę Prezesów
w dniu 7 lipca 2011 r. Zmiany wynikające
z dostosowania będą stosowane tymczasowo, do
momentu, kiedy Rada Prezesów uzna, że stabilność
systemu finansowego pozwala na normalne stosowanie
zasad prowadzenia operacji polityki pieniężnej Eurosys
temu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Zawieszenie stosowania określonych postanowień
dokumentacji ogólnej
1.
Zawiesza się stosowanie minimalnych wymogów Eurosys
temu w zakresie jakości kredytowej określonych w zasadach
oceny jakości kredytowej Eurosystemu dotyczących aktywów
rynkowych, zawartych w pkt 6.3.2 dokumentacji ogólnej,
zgodnie z postanowieniami art. 2 i 3.
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2.
W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszą decyzją
a dokumentacją ogólną pierwszeństwo mają postanowienia
niniejszej decyzji.
Artykuł 2
Utrzymanie statusu rynkowych instrumentów dłużnych
emitowanych przez rząd Portugalii jako kwalifikowanego
zabezpieczenia
Minimalnych wymogów Eurosystemu w zakresie jakości kredy
towej nie stosuje się do rynkowych instrumentów dłużnych
emitowanych przez rząd Portugalii. Aktywa te stanowią kwali
fikowane zabezpieczenie na potrzeby operacji polityki
pieniężnej Eurosystemu, bez względu na ich zewnętrzny rating
kredytowy.
Artykuł 3
Utrzymanie statusu rynkowych instrumentów dłużnych
gwarantowanych
przez
rząd
Portugalii
jako
kwalifikowanego zabezpieczenia
Minimalnych wymogów Eurosystemu w zakresie jakości kredy
towej nie stosuje się do rynkowych instrumentów dłużnych
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emitowanych przez podmioty z siedzibą w Portugalii
i gwarantowanych w pełni przez rząd Portugalii. Gwarancja
udzielana przez rząd Portugalii nadal podlega wymogom
zawartym w pkt 6.3.2 dokumentacji ogólnej. Aktywa te
stanowią kwalifikowane zabezpieczenie na potrzeby operacji
polityki pieniężnej Eurosystemu, bez względu na ich
zewnętrzny rating kredytowy.

Artykuł 4
Wejście w życie
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2011 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 7 lipca 2011 r.
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